
Schriftelijke vragen ex artikel 37 regelement van orde, met het verzoek tot 

mondelinge beantwoording tijdens de Raadvergadering van 7 Februari 2019. 

Naar aanleiding van de verschenen twitter-berichtgeving van het weekblad “ de 

Puttenaer” en het bericht op de site van voetbalvereniging SDC- Putten. Over het 

financieel probleem Groot Onderhoud van de voetbalvelden bij SDC Putten. 

Wil de CDA-fractie Uw college de volgende vragen stellen:  

1. Heeft het college kennisgenomen van het Twitter bericht van de Puttenaer 

over de uitkomst van de Bezwarencommissie, van maandag 4 februari 2019? 

2. Hoe kan het dat Stichting Sportaccommodatie SDC Putten het advies van de 

Commissie Bezwaarschriften niet heeft ontvangen en de Puttenaer wel? 

3. Wanneer wordt de Stichting Sportaccommodatie SDC Putten op de officieel 

hoogte gesteld van de beslissing op bezwaar door het college?  

4. Tussen de hoorzitting en het advies van de Commissie Bezwaarschriften is 

een periode van meer dan een jaar verstreken. Voor een beslissing op 

bezwaar staat 10 plus 4 weken. Waarom heeft het advies zo lang op zich 

laten wachten, en waarom heeft uw beslissing op bezwaar vervolgens nog 

eens 2 maanden op zich laten wachten? 

5. Kent Uw college de afspraken die tussen Stichting Sportaccommodatie SDC 

Putten en de Gemeente Putten, naar het schijnt voor onbepaalde tijd, zijn 

gemaakt, en waaruit toch duidelijk naar voren komt dat de gemeente Putten 

het Groot Onderhoud voor haar rekening neemt? 

6. Zijn deze afspraken door uw College ooit te discussie gesteld of beëindigd, 

en is daarover overleg gevoerd met Stichting sportaccommodatie SDC 

Putten. 

7. Bent U met het CDA eens dat Stichting sportaccommodatie SDC Putten 

onaanvaardbaar lang heeft moeten wachten en bent u bereid om met 

Stichting Sportaccommodatie SDC Putten in gesprek te gaan over het Groot 

Onderhoud? 

8. De door het CDA mede -ingediende motie ”tegen het licht” van 9 nov. 2017 

heeft een compensatiesubsidie mogelijk gemaakt, bent u bereidt, alles 

overziend, te overwegen deze compensatieregeling ook voor 2018 en 2019 

toe te passen?  
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